Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding voor het wetsvoorstel is ten eerste gelegen in het bij brief van 4 juli 2017 aan de
Tweede Kamer toegezonden actieplan ter ondersteuning van de donorkinderen die voor 2004 zijn
verwekt en die op zoek zijn naar hun donor (Kamerstukken II 2016/17, 30486, nr. 16).
De tweede aanleiding vormt de reactie van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van
26 september 2019 op de tweede wetsevaluatie van de Wdkb (Kamerstukken II 2019/20, 30486,
nr. 24).
Tot slot wordt het met het wetsvoorstel een eerder gedane toezegging om de privaatrechtelijke
rechtsvorm van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: Sdkb) om te vormen
naar een publiekrechtelijke rechtsvorm nagekomen (Kamerstukken II 2014/15, 25268, nr. 113).
2. Wie zijn betrokken?
Donorkinderen, donoren, personen die gebruik (willen) maken van kunstmatige donorbevruchting
en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij kunstmatige donorbevruchting of de
uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige donorbevruchting.
3. Wat is het probleem?
Met het wetsvoorstel wordt beoogd met name de volgende twee problemen te adresseren:
- De beroepsgroep hanteert een maximumaantal verwekkingen per donor dat per kliniek wordt
gemonitord. Centrale monitoring is op dit moment niet mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat
het maximumaantal wordt overschreden, omdat een donor bij meerdere klinieken actief is.
- De Sdkb heeft op grond van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: de Wdkb)
de wettelijke taak om op verzoek en indien aan de eisen wordt voldaan, de persoonsidentificerende
gegevens van een donor aan een donorkind te verstrekken. De Wdkb voorziet niet in een regeling
om donorkinderen in contact te brengen met halfbroers of –zusters.
4. Wat is het doel?
Centrale monitoring van het maximumaantal verwekkingen per donor en een wettelijke taak voor
de Sdkb om ook halfbroers en –zusters met elkaar in contact te brengen.
Voorts voorziet het wetsvoorstel in betrokkenheid van donorkinderen in het bestuur van de Sdkb
en de in te richten adviescommissie.
De Sdkb zal worden omgevormd van een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan naar een
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Een wetswijziging is nodig om de beoogde doelen te bereiken.
6. Wat is het beste instrument?
Een wetswijziging.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel heeft financiële en regeldrukgevolgen voor de Sdkb en de klinieken die de
behandeling met betrekking tot kunstmatige bevruchting uitvoeren. Voor burgers heeft de wijziging
geen financiële of regeldrukgevolgen.

